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Uitspraak van het College van Toezicht van het Nederlands Instituut van Psychologen. 

 

Het College van Toezicht van het Nederlands Instituut van Psychologen, hierna te noemen het 

College, heeft het volgende overwogen en beslist ten aanzien van de bij brief van 24 oktober 2016 

door de heer A, hierna te noemen klager, ingediende klacht tegen de heer drs. B, hierna te noemen 

verweerder, lid van het Nederlands Instituut van Psychologen, en ingeschreven in het NIP-register 

kinder- en jeugdpsycholoog NIP en het NIP-register psycholoog NIP. 

__________________________________________________________________________________ 

 

I Het verloop van de procedure 

 

Het College heeft kennisgenomen van:    

 

- het klaagschrift met bijlagen d.d. 24 oktober 2016; 

- het verweerschrift d.d. 22 november 2016; 

- de repliek d.d. 10 januari 2017; 

- de brief van de secretaris van het College aan verweerder d.d. 13 januari 2017, waarin zij hem in 

de gelegenheid stelt te dupliceren; 

- de brief van de secretaris van het College aan verweerder d.d. 3 maart 2017, waarin zij hem 

verzoekt de dupliek binnen een week in te dienen; 

- de e-mail van de secretaris van het College aan verweerder d.d. 20 maart 2017, waarin zij hem 

meedeelt dat zijn dupliek nog steeds niet is ontvangen, en waarin zij hem vraagt of hij haar 

brieven heeft ontvangen en of zijn adresgegevens nog correct zijn; 

- de e-mail van verweerder d.d. 31 maart 2017, waarin hij meedeelt dat de brieven ‘uiteindelijk’ in 

goede orde zijn ontvangen; 

- de dupliek d.d. 31 maart 2017; 

- de brieven van de secretaris van het College aan partijen d.d. 11 april 2017, waarin zij hen 

meedeelt dat als datum voor de mondelinge behandeling van de klacht is vastgesteld 17 mei 2017 

om 15.30 uur; 

- de brieven van de secretaris van het College aan partijen d.d. 2 mei 2017, waarin zij hen herinnert 

aan die zittingsdatum;  

- de e-mail van verweerder d.d. 15 mei 2017 15:25 met als inhoud: “Wegens persoonlijke 

omstandigheden ben ik a.s. woensdag niet in de gelegenheid om: 

Woensdagmiddag 17 mei om 15.30 uur aanwezig te zijn. 

Graag een ander voorstel.” 

- de e-mail van de secretaris van het College aan verweerder d.d. 15 mei 2017 20:23, waarin zij 

meedeelt dat zij hem niet telefonisch kon bereiken, waarin zij hem verzoekt een toelichting te 

geven op zijn verzoek om aanhouding, en waarin zij hem meedeelt dat alleen in zeer dringende 

gevallen tot aanhouding kan worden besloten op een dergelijke korte termijn voor de zitting; 

- de e-mail van de secretaris van het College aan verweerder d.d. 16 mei 2017 12:15, waarin zij hem 

het volgende meedeelt:  

‘Geachte heer B, 

Met verwijzing naar mijn eerdere e-mail aan u en mijn ingesproken bericht op uw voicemail, 

beide van gisteravond deel ik u het volgende mede. 

Nu u geen nader contact heeft opgenomen ondanks mijn verzoek, ziet het College zich, gelet op het 

korte tijdsbestek, genoodzaakt de zitting van 17 mei 2017 door te laten gaan. 

Het is aan u of u wel of niet aanwezig bent morgen.’ 

- de e-mail van verweerder d.d. 17 mei 2017, 14:04, waarin hij schrijft: “Jammer dat de zitting niet 

verschoven kan worden. Ik wacht uw antwoord af.” 
 

De secretaris van het College heeft naar aanleiding van verweerders e-mail van 15 mei 2017 meerdere 

pogingen gedaan om met verweerder in contact te treden, en hem verzocht contact op te nemen. 

Daarop heeft verweerder niet gereageerd. Het College heeft besloten de mondelinge behandeling 
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doorgang te laten vinden op de vastgestelde datum en tijd zijnde 17 mei 2017 te 15.30 uur. Klager is 

verschenen, verweerder niet.  

 

II De feiten 
 

Op grond van de stukken en van hetgeen ter zitting heeft plaatsgevonden kan van het volgende worden 

uitgegaan.   

 

II 1. Klager heeft een affectieve relatie gehad met mevrouw C, hierna te noemen moeder. 

Uit deze relatie is in mei 1999 dochter D geboren. Klager heeft D erkend. 

D heeft een ernstige verstandelijke beperking. 

 

II 2. De relatie tussen klager en moeder is verbroken. D heeft het hoofdverblijf bij moeder. 

Tussen klager en moeder zijn gedurende meer dan vier jaar gerechtelijke procedures gevoerd met 

betrekking tot gezag en omgang. 

 

II 3. Bij eindbeschikking van 19 januari 2016 heeft de rechtbank bepaald dat partijen voortaan 

gezamenlijk het gezag uitoefenen over D. 

Tevens heeft de rechtbank bepaald dat er diende te worden toegewerkt naar een regeling waarbij D, in 

plaats van de begeleide contacten, die tot dan toe met klager plaatsvonden, onbegeleide contacten met 

klager zou hebben. 

 

II 4. Moeder is in hoger beroep gekomen tegen deze beschikking van de rechtbank.  

 

II 5. De advocaat van moeder, mr. A.J.J. Kreutzkamp, heeft in een e-mail van 3 februari 2016 aan 

moeder een drietal vragen geformuleerd, die zouden kunnen worden voorgelegd aan ‘de 

kinderpsycholoog en andere professionele hulpverleners’. 

Onderaan deze e-mail staat:  “Ik stel mij voor, dat U deze vragen voorlegt aanstaande zaterdag aan de 

kinderpsycholoog en mogelijk ook aan anderen. Beantwoording is van belang ter ondersteuning van 

een vordering in de beroepsprocedure bij het Hof Den Bosch om de werking van de bestreden 

beschikking van de Rechtbank voorlopig op te schorten.” 

 

II 6. Klager heeft moeder gedagvaard in kort geding en nakoming door moeder gevorderd van de in 

voornoemde beschikking vastgestelde omgangsregeling. 

 

II 7. Moeder heeft een e-mailbericht d.d. 7 maart 2016 van verweerder, gezondheidszorgpsycholoog 

en orthopedagoog, in het geding gebracht. 

In dat bericht beantwoordt verweerder vragen die moeder in samenspraak met haar advocaat aan 

verweerder heeft voorgelegd. Deze vragen hebben betrekking op door moeder gestelde uitlatingen van 

D die verwijzen naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van klager jegens D.  

 

II 8. De tekst van deze e-mail luidt als volgt: 

 

“In antwoord op uw vragen en die van Mr. Stassen, het volgende: 

Alhoewel bij D een verminderde cognitie is vastgesteld door de schoolpsycholoog van de X; een 

school voor zeer moeilijk lerende kinderen; is het uitgesloten dat D ten nadele van haar biologische 

vader een verhaal gaat vertellen waarin grensoverschrijdend gedrag de rode draad is. Vooral omdat 

er sprake is van een emotionele jeugdige en van loyaliteit jegens vader. 

Om D te beschermen is het aan de rechterlijke macht om haar gezond, zonder stresserende factoren 

zoals ongewenste intimiteiten, volwassen te laten worden. Indien haar biologische vader 

overschrijdend gedrag laat zien, zal D die gedrag in eerste instantie als normaal ervaren en later zal 

zij in haar emoties ervaren dat iets niet goed is; zonder dat D daar woorden aan kan geven. Het is aan 

de respecterende volwassenen om haar te beschermen!! 
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Dit impliceert ook dat D de regie mag krijgen en houden om zelf aan te geven wat zij echt wil. Een 

basisvoorwaarde om gezond volwassen te worden is het krijgen van deze regie; durven te zeggen wat 

D wil.” 

 

II 9. De voorzieningenrechter heeft in zijn vonnis van 8 april 2016 onder punt 4.6 het volgende 

overwogen: 

 

 “Uit het door de vrouw gestelde blijkt naar het oordeel van de voorzieningenrechter evenmin dat 

sprake is van nieuwe feiten of omstandigheden in de hiervoor bedoelde zin. Integendeel. De feiten en 

omstandigheden die de vrouw aanvoert zijn niet nieuw maar reeds door de rechtbank bij haar eerder 

gegeven oordeel betrokken. Nieuwe feiten en omstandigheden kunnen ook niet worden afgeleid uit het 

door de vrouw in het geding gebrachte mailbericht van 7 maart 2016 van de psycholoog drs.  B, die in 

antwoord op een aantal met behulp van de advocaat van de vrouw geformuleerde vragen, en zonder 

kennis te hebben genomen van de beschikking van de rechtbank, het rapport van de raad of andere 

door de rechtbank in de afweging van belangen betrokken stukken, in wel zeer algemene 

bewoordingen conclusies trekt.” 

 

II 10. In genoemd vonnis is moeder bevolen medewerking te verlenen aan al hetgeen in de 

beschikking van de rechtbank van 19 januari 2016 is bepaald. 

 

III Het standpunt van klager en de klacht 

 

De klacht houdt in, zakelijk weergegeven, dat verweerder in strijd met de Beroepscode heeft 

gehandeld om de volgende redenen. 

 

1. Klager verwijt verweerder dat hij zonder zijn medeweten en toestemming met D heeft 

gesproken en over zijn bevindingen heeft gerapporteerd en dat hij zonder behoorlijk 

onderzoek te doen conclusies over D heeft getrokken. 

 

2. Volgens klager weigert verweerder ondanks herhaalde verzoeken daartoe om met hem in 

contact te treden. 

 

IV Het standpunt van verweerder 
 

Verweerder heeft de klacht gemotiveerd betwist en daartoe onder meer, zakelijk weergegeven, het 

volgende gesteld. 

 

IV 1. Volgens verweerder heeft hij D niet in behandeling en is het verslag niet geschreven over D, 

omdat hij geen intake en screening bij haar heeft uitgevoerd. 

 

IV 2. Verweerder stelt dat het verslag, dat werd geschreven op verzoek van de advocaat van moeder, 

een theoretisch referaat is om de loyaliteit van een kind met een licht verstandelijke beperking, zoals 

moeder aangaf, te verduidelijken. 

 

V De overwegingen van het College 

 

Ten aanzien van de klacht overweegt het College als volgt. 

 

Ad klachtonderdeel 1:  

 

V 1. Vaststaat dat verweerder per e-mail van 7 maart 2016 aan moeder uitspraken over D heeft 

gedaan.  

Verweerder heeft onder de e-mail zijn naam en de aanduiding ‘GZ-psycholoog/Orthopedagoog’ 

vermeld, alsmede zijn praktijknaam, te weten Y.  
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Volgens artikel 1.1 van de Beroepscode houdt beroepsmatig handelen in: alle handelingen die de 

psycholoog verricht wanneer hij optreedt in de hoedanigheid of functie van psycholoog of gebruik 

maakt van de aanduiding psycholoog; hieronder valt de professionele relatie, het optreden als 

wetenschappelijk onderzoeker, docent, supervisor, in de media, et cetera. 

In dit geval was derhalve sprake van beroepsmatig handelen van verweerder. 

 

V 2. Door klager is gesteld dat verweerder tegenover hem heeft bevestigd dat hij minimaal eenmaal 

met D en met moeder heeft gesproken. 

Dit is niet door verweerder weersproken. 

Verweerder heeft zich beperkt tot de stelling dat hij D niet in behandeling heeft (gehad) en dat zijn 

verklaring in genoemde e-mail slechts de status had van een theoretisch referaat. 

 

V 3. Het College gaat ervan uit dat verweerder D heeft gesproken in het voorjaar van 2016, en wel 

vóór 7 maart 2016, de datum waarop verweerder zijn bevindingen in zijn e-mail heeft weergegeven. 

Op dat moment was D 16 jaar oud, in mei 2016 werd zij 17. 

V 4. Artikel 7 van de Beroepscode 2015, laatste alinea, bepaalt dat als de cliënt de leeftijd van 16 jaar 

heeft bereikt, de psycholoog de uit de beroepscode voortvloeiende verplichtingen moet nakomen 

jegens de cliënt, tenzij deze niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn 

belangen ter zake. In dat geval worden de aan hem toegekende rechten uitgeoefend door zijn wettelijk 

vertegenwoordiger(s).  

Bij D is inderdaad sprake van de hierboven beschreven situatie. 

Klager en moeder oefenen krachtens de beschikking van de rechtbank van 19 januari 2016 

gezamenlijk het gezag uit over D, zodat de aan D toegekende rechten worden uitgeoefend door beide 

ouders. 

 

V 5. Verweerder heeft weliswaar gesteld dat hij D niet in behandeling heeft (gehad), vaststaat dat hij 

professionele bemoeienis met D heeft gehad. 

Artikel 1.3 van de Beroepscode geeft als definitie van de professionele relatie: 

‘De relatie die de psycholoog aangaat met een of meer personen, gericht op behandeling, begeleiding, 

advisering of psychologisch onderzoek.’ 

Artikel 1.16 van de Beroepscode geeft als definitie van rapportage: 

‘Alle tot één of meer personen herleidbare bevindingen, beoordelingen of adviezen, die mondeling of 

schriftelijk worden uitgebracht.’ 

Met het voeren van een gesprek met D en het weergeven van zijn bevindingen, te weten een antwoord 

op de vragen van moeder en van haar advocaat, zoals verweerder letterlijk in zijn e-mail van 7 maart 

2016 heeft geschreven, heeft het handelen van verweerder aan beide definities voldaan.  

Het College kan verweerder dan ook niet volgen in zijn stelling dat hier sprake zou zijn van een 

theoretisch referaat, een middel dat ‘gehanteerd wordt binnen het onderwijzen’, zoals verweerder het 

in zijn dupliek heeft verwoord. 

Voor de aldus aangegane professionele relatie had verweerder toestemming moeten vragen aan beide 

ouders en hij had, alvorens zij die toestemming gaven, beiden moeten informeren over de 

professionele relatie en alles wat daarmee samenhangt. 

Ook had verweerder aan klager net als aan moeder zijn bevindingen moeten meedelen. 

Verweerder heeft door dit alles na te laten gehandeld in strijd met artikel 7 in samenhang met de 

artikelen 61, 63, 88 en 89 van de Beroepscode. 

Het College acht dit temeer verwijtbaar nu verweerder wist dat het de bedoeling was van moeder en 

haar advocaat om zijn beantwoording van de vragen over te leggen in de hoger beroepsprocedure bij 

het hof, aangezien dit met zoveel woorden in de brief met vragen van de advocaat was vermeld. 

Verweerder had uit de suggestieve vraagstelling moeten begrijpen dat het de bedoeling van moeder 

was om klager in een kwaad daglicht te stellen en zo omgang tussen klager en D te frustreren, hetgeen 

hem tot extra zorgvuldigheid en voorzichtigheid had moeten manen. Daarmee is artikel 41 van de 

Beroepscode door verweerder niet nageleefd. 

Tenslotte heeft het College niet kunnen vaststellen op welke wijze verweerder onderzoek heeft 

gepleegd, zodat ook artikel 97 van de Beroepscode is geschonden.  

Het College concludeert dan ook dat het eerste klachtonderdeel geheel gegrond is. 
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Ad klachtonderdeel 2: 

 

V 6. Klagers gemotiveerde stellingen ter zake van dit klachtonderdeel zijn door verweerder noch in 

zijn verweerschrift noch in zijn dupliek weersproken. 

Klager heeft onder meer gesteld dat verweerder een gemaakte afspraak voor een gesprek op 9 april 

2016 telefonisch heeft geannuleerd en dat verweerder op een door klager op 10 april 2016 aan hem 

gestuurde e-mail niet meer heeft gereageerd.  

Het moet er dan ook voor worden gehouden dat verweerder heeft nagelaten op klagers herhaalde 

verzoeken om met hem in contact te treden in te gaan. 

Dit acht het College onzorgvuldig en strijdig met de artikelen 15 en 18 van de Beroepscode. 

Ook het tweede klachtonderdeel is derhalve gegrond. 

 

V 7. Het College komt tot de slotsom dat de klacht gegrond is. 

Ten aanzien van de op te leggen maatregel overweegt het College als volgt. 

Het College acht de overtredingen van de Beroepscode, zoals deze door verweerder zijn begaan, 

ernstig. Ook merkt het College op dat verweerder zich niet alleen ten opzichte van klager, maar ook in 

de onderhavige klachtprocedure herhaaldelijk onzorgvuldig heeft opgesteld. 

Zo heeft hij pas na meerdere herinneringen van de kant van de secretaris van het College zijn dupliek 

ingediend.  

Ook verweerders handelwijze omtrent het vragen van een aanhouding van de mondelinge behandeling 

acht het College niet behoorlijk. 

Het College neemt echter in ogenschouw het feit dat verweerder niet eerder in een klachtprocedure bij 

het College van Toezicht is betrokken geweest en gaat ervan uit dat verweerder lering trekt uit deze 

uitspraak. 

Gelet daarop zal worden volstaan met een berisping. 

 

VI De beslissing 

 

Het College van Toezicht: 

 

- verklaart de klacht gegrond als voormeld; 

- berispt verweerder. 

 

Aldus gewezen op 17 mei 2017 

 

door: 

 

mr. C.M. Berkhout, voorzitter, 

mr. T.A. Leenhouts-Strijker, secretaris, 

dr. H.F.A. Diesfeldt, 

drs. M.E. Hoogenraad, 

drs. J.R. Mulder, 

leden 

 

 

en ondertekend door de voorzitter,  

 

 

 

C.M. Berkhout 

 


